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Сгушен в частния залив Калемиа, на 4 км. от старинния турски град Фетие 
(между Мармарис и Анталия), Hillside Beach Club прави невъзможното – 
съчетава в едно пълноценна почивка за семейства с деца и романтично 

уединение за двойки. Как успява? Отговора търси в case study дори Harvard 
Business School. Изследването му е заради рекордните 68% от гостите, 

които се завръщат отново и отново в хотела. За сравнение: средният 
процент за бранша е едва 10 на сто.
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които родители и деца участват рамо 
до рамо в общи занимания и заедно 
се учат на ветроходство, готварство, 
астрономия или ебру (ориенталска 
техника на рисуване върху вода, като 
картината после се пренася върху 
хартия или коприна). Хотелът се сла-
ви със своя първокласен център за 
водни спортове. Тук е първата в Тур-
ция Школа по водни ски и wakeboard, 
ризортът наскоро бе домакин на 
Световното първенство по уейкборд.
Курортът разполага с 3 собствени 
плажа, два от които adults only (само 
за възрастни). До прелестния Serenity 
Beach се стига с лодка от кея или пеш 
– по сенчеста пътека през борова-
та гора. Удобните хамаци и дневни 
легла на плажа предразполагат към 
пълен релакс. Барът е до морето и 
морето е до бара – и това е повече от 
достатъчно. Концепцията на Silent 
Beach пък личи от наименованието 
му – тук не се чува не само детска 

глъч, но и звън на мобилни телефо-
ни. В горичката над плажа се намира 
Sanda Nature Spa – екзотичният спа 
център на ризорта, в който опитни 
терапевтки от Индонезия се грижат 
за духа и телата на гостите с класи-
чески балийски масажи и аромате-
рапия. 
Храната в Hillside Beach Club е орга-
нична и вкусна, продуктите са местни, 
много от ястията се приготвят пред 
очите ви в основния ресторант. В 
а-ла-карт заведението на плажа 
сервират италианска кухня до 3,30 
ч. през нощта. А в Pasha поднасят 
средиземноморски ястия за вечеря. 
Поне 3 пъти седмично до 4,30 сутрин-
та има клубна програма.  
На разположение е и ретро яхтата 
gullet на хотела, с която можете да 
изследвате близките 12 островчета. 
Хотелът е отлична отправна точка 
за екскурзии до Фетие и останалите 
забележителности в района.

Името Hillside Beach Club много точно 
описва характера на ризорта: каскада 
от къщички, накацали по хълмовете, с 
гледки към Егея отвъд въображение-
то, разнообразни плажове и клубни 
развлечения далеч от любопитни очи. 
330-те стаи, някои от които достатъч-
но обширни, за да приютят големи 
фамилии (най-вече турци и британ-

ци), са така вградени в склоновете, че 
всяка от терасите гарантира усамо-
тение. От огромните спални виждаш 
каквото и от верандата: тюркоаза на 
дълбокия залив, белите перли на ях-
тите, изумрудените „вълни“ на гората. 
Районът е природен парк и въздухът е 
кристално чист, наситен с уханията на 
хвойна и на сол.

Не само влюбените, а и родителите 
с деца изкарват тук безценно време 
като двойки. Това е възможно благо-
дарение на изключително опитния и 
креативен екип от аниматори, който 
се грижи за децата в курорта. Докато 
мама и татко разговарят на чаша 
вино в някой от 3-те ресторанта или 
отдъхват на плажа с книга и мохито 
в ръка, хлапетата изучават нови уме-
ния, участват в игри и надпревари: 
строят роботи, снимат, рисуват, тан-
цуват, изработват шапки и огърлици, 
миксират DJ записи, ритат футбол. 
Помислено е и за бебетата - парк с 
пясъчник, басейн и катерушки, под-
ходящи за малчугани до 3 г. Те все пак 
трябва да са с придружител. Отделно 
хотелът осигурява детски колички, 
кошари, люлки и вани, нагреватели 
за бутилки и baby buffet със свежи 
продукти за най-малките.
В Hillside Beach Club провеждат още 
Family Time Week – седмици, през 



74 75

Н А  Ф О К У С

Фетие и ликийските  
скални гробници 
Пристанищното градче Фетие през 
Античността се наричало Телме-
сос. Емблема на града е изсечената 
високо в ската на градския център 
гробница на Аминта от IV век пр.Хр. 
Тя е една от многобройните скални 
гробници на древните ликийски 
царе, които могат да бъдат видяни в 
района между Анталия и Даламан. 
Фетие очарова с типична ваканцион-
на атмосфера – оживени улички, 

магазинчета за сувенири и кафенета, 
бугенвилии и маслинови дръвчета, 
овошки, отрупани с нарове и пор-
токали. Пресните морски дарове от 
сергиите на рибния пазар могат да 
попаднат направо в чиниите ви, след 
като посочите какво искате и изчака-
те да ви го сготвят на място в някое от 
ресторантчетата на самото тържище. 

Олудениз, където параплане-
ристите са си у дома 
Една от най-големите местните забе-

лежителности е Олудениз и негова-
та лагуна, плоска като турскосиня 
тепсия. Златният му плаж е дълъг 
над 2 км. В небето над Олудениз се 
реят десетки парапланеристи, които 
извършват скоковете си от високата 
2000 м планина наблизо. Търсачите 
на адреналин се катерят с джипове 
до горе по черен път с много завои. 
Подходящите течения на вятъра и 
невероятната гледка към лагуната са 
превърнали района в Мека на пара-
планеризма.

Призрачното гръцко село 
Каякьой 
В каменните къщи на Каякьой няко-
га е кипял живот, а днес са завзети от 
макове и магарешки бодили. Преди 
1923 г. селището било обитавано от 
колония егейски гърци, прогоне-
ни впоследствие от домовете си по 
линия на междудържавна спогодба 
за размяна на населението. Днес 
изкорубената му църква прилича на 
мъртва утроба. Времето е отнесло 
покривите на къщите, в сградата на 
училището звучат само песните на 

птиците и щурците. Сградите са по-
строени на склон, защото гърците 
пазили равнината за земеделие. 
Турците пробвали да се заселят в 
опустелите къщи, но накрая пред-
почели да заживеят в ниското. След 
земетресение през 1957 г. Каякьой 
е изцяло обезлюден. Потомците на 
гръцките изселници навестяват 
родните домове на дедите си до 
ден-днешен. 

Река Далян и  
Плажът на костенурките
Градчето Далян е на делтата на 
едноименната река, в близост до 
летище Даламан (на час път от Фе-
тие). Атракционни лодки превозват 
многобройните туристи до плажа 
Изтузу. Той е защитена зона заради 
големите морски костенурки 
Carreta, които снасят яйцата си тук. 
През 1995 г. Плажът на костенур-
ките е обявен за най-добър в света. 
Всеки октомври костенурките идват 
тук, за да се размножават, а еколози 
от цял свят дежурят, за да ги вардят 
от хищници и бракониери. 

Най-атрактивните оферти за почивки в Турция  ще откриете на http://www.emeraldbg.com  
или на телефон 07001 43 43.

Фетие е лесно достъпен с чартърните полети, организирани от Emerald Travel през цялото лято 
до Анталия, както и от Варна до Даламан – през септември и октомври. 

Агенция Еmerald Travel е един от основните ни туроператори, предоставящи цялостни 
туристически услуги в Турция. 


